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ABSTRACT 
 
The aim of this study is to analyze the aspects which have formed 

music-students’ interest to perform music in various ways. Two of 

these aspects are family and school. Furthermore, -the study analyzes 

what music itself, and its performance mean in these students’ social 

and personal lives. A qualitative method was used and interviews 

were carried out with students who either study to become music 

producers or musicteachers. Sociological concepts such as habitus, 

identity and cultural capital have been used in the analysis where 

focus lies on discovering how playing music in a band can function as 

a social activity, and how it can contribute to solidarity in society. A 

discussion concerning the factors which motivates the participants to 

continue practicing their own music is also included. Despite financial 

problems and difficulties in finding time to meet up within the band, 

these students still have strong beliefs and dreams about their band’s 

progress in the future. The importance of being their own producers is 

also discussed. This is very important for their independence as a band 

and it makes it easier for them to achieve their goals.  

 

 

Nyckelord: habitus, identitetsskapande, kulturellt kapital       
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1. En introduktion till musikintresset i Sverige 

 Jag presenterar i detta avsnitt en introduktion till studien, syftet och problemfrågeställningarna.  
 

Intresset för musikskapande i olika former är stort i Sverige. Beträffande antalet körsångare 

och instrumentalister ligger vårt land i topp i jämförelse med övriga länder inom EU 

(Lilliestam, 2006:153). I Sverige är det även populärt att musicera i en bandkonstellation, 

både bland ungdomar och vuxna. På olika studieförbund runtom i landet finns möjligheten att 

hyra repetitionslokaler där musikutövarna kan skapa musik. Ett av dessa är Studiefrämjandet, 

som erbjuder studiecirklar inom framförallt ungdomskultur. År 2006 deltog 29 559 ungdomar 

(13-24 år) i Studiefrämjandets musikcirklar. I ålderskategorin 25-64 år deltog 42 506 

(Malmgren, 2008).  

 

År 2006 fanns det cirka 5322 yrkesverksamma musiker1 i Sverige. I dessa räknas hel- och 

deltidsarbetande musiker, sångare, kompositörer inom både klassisk och populärmusik in men 

inte egenföretagare2. De som har musik som yrke är ofta både musiker, komponister, 

pedagoger och arrangörer. Detta är nödvändigt för att kunna leva på musiken. Många musiker 

är också frilansare, främst inom rockmusik och saknar ofta en fast anställning.  

 

För artister i musikbranschen råder hård konkurrens och många får ”armbåga” sig fram för att 

etablera sig som musiker, om de inte gör framgång via Idol eller schlagerfestivalen. Det är 

därför viktigt att ha kunskap och talang i speciellt musikskapande. Det är också av vikt att ha 

vetskap om produktion, distribution, royalties, skivkontraktsvillkor och marknadsföring för att 

undvika att bli utnyttjad av oseriösa skivbolag och därmed kunna stå oberoende. Värdefulla 

kontakter i musikbranschen kan även underlätta för artistens musikkarriär.  

 

Även musikläraryrket är slitsamt och det finns oftast brister i den fysiska miljön. Detta 

tillsammans med större klasser resulterar i dålig ljudmiljö. Musiklärare är ett lågstatusyrke 

och ett låglöneyrke. Deras arbetsvillkor är dåliga (Lilliestam, 2006:82).  

 

Trots den hårda konkurrensen i musikbranschen och låga löner som lärare väljer många att 

sysselsätta sig med musik i någon form. 

                                                 
1 (Statistiska centralbyrån, 2008-03-03, 14.00) 
2  Enligt Statistiska centralbyrån räknas inte egenföretagare in i statistiken t.ex. de som bedriver egen 
musikstudio.  
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Anledningar till detta kan vara att musik skänker tillfredsställställelse, ger ökat välbefinnande 

och hjälper oss med känslohantering. Att musicera ökar livskänslan hos individen (2006: 75ff) 

menar Lilliestam. Musik kan enligt författaren förändra en människas liv, leda till ökad 

förståelse mellan människor och även föra dem samman. Att skapa musik är en stark 

upplevelse för sinnet, både ensam och tillsammans med andra. Genom att musicera finns det 

möjligheter att bli sedd och få uppmärksamhet. Det kan för många vara lustfyllt att behärska 

ett instrument, att kunna utvecklas och bli bättre. Musik fungerar även som en social 

verksamhet, vilket gör att människor känner sammanhang och mening. Detta har konstaterats 

i sociologiska studier av Lilliestam (2006:79), Becker (1984:2) och Eyerman (2006,19). 

Enligt tidigare forskning av Eyerman (2006: 18ff) ger musik möjlighet att kunna använda sin 

fantasi och skaparlust och utifrån det tolka världen och vad som representerar den, både för en 

enskild individ och för en grupp.  

 

Inom sociologin är forskningen kring vad människor gör med musik och på vilket sätt den 

används smal. Den faktiska användningen av musik och andra estetiska uttrycksformer är 

undervärderad i västerländsk kultur. Musik är något människor tar för givet. I vardagen är 

många situationer genomsyrade av musik t.ex. att vi sjunger en fras ur en sång, sjunger 

hejaramsor vid fotbollsmatcher eller använder musik i avslappningssyfte. Men vi tänker inte 

på dess effekt (Lilliestam, 2006:71).   
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1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att analysera vad som har format en grupp 

musikstudenters intresse för musikutövning, dels vad musiken och bandet betyder för deras 

identitet3 och sociala liv ur en kultursociologisk synvinkel. Med socialt liv menas tiden 

respondenterna tillbringar med vänner, familj och under skoltid.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur har musikstudenternas identitetsskapande påverkats genom musik? 

Vilka positiva följder samt hinder möter musikstudenterna under musikskapandeprocessens 

gång? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Identitet är ett mycket komplext begrepp på många olika sätt. I den här kontexten kommer jag att använda 
identitetsbegreppet som ett verktyg för att tränga djupare in i hur betydelsefull musiken är för studenternas 
självbild.  
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2. HABITUS, IDENTITETSSKAPANDE OCH KULTURELLT KAPITAL 

I följande teorikapitel presenteras tre begrepp som är centrala för min studie; habitus, identitetsskapande och 
kulturellt kapital. Läsaren skall snabbt kunna sätta sig in i ett sociologiskt ”tänk” genom att få en övergripande 
bild av de sociologiska begrepp som därmed kan hjälpa till att t.ex. redogöra för vad det är som har format en 
individs musikintresse och musikutövande. Mitt ämnesval ligger inom ramen för kultursociologi med inriktning 
på musik. Direkt i resultat och- analysdelen kommer jag sedan att presentera merparten av det teoretiska 
innehållet för att det inledande teoriavsnitt inte ska bli för långt för läsaren.  
 

2.1 Habitus  

Med hjälp av habitus försöker Bourdieu förklara vad det är som styr människors olika val. 

Enligt honom består en människas habitus av en konfiguration av egenskaper och utifrån 

denna helhet uppfattar vi den sociala världen. Varje människas habitus grundläggs genom 

tidigare erfarenheter, händelser och beteenden från t.ex. skoltiden och familjen 

(Broady,1998:3).  

 

I en habitus vävs klass, genus, ålder, etnicitet och bostadsort in. Habitus tillåter människan att 

tänka, handla och orientera sig i den sociala världen (Broady,1998:16f). Människan gör 

därmed val av t.ex. utbildning, livsstil och smak. Det kan ses som en grund till en persons 

”berättelse” till vem hon är och var hon kommer ifrån, som ett slags led i ett 

identitetsskapande (Trondman,1999:244).  

 

I habitusbegreppet ryms även det musikaliska habitus t.ex. att kunna spela instrument, sjunga, 

förstå och analysera musik. När vi t.ex. lyssnar på musik sätter vi ett visst värde på den. Detta 

görs med utgångspunkt från vår musikaliska habitus (Lilliestam, 2006:176ff).  

 

2.2 Identitetsskapande 

Bradley (1996: 25f) anser att individens sociala identitet kan delas upp i tre delar; den passiva, 

aktiva och politiska. Den passiva identiteten har sitt ursprung i klass, kön och etnicitet som 

alla individer är försedda med. Den liknas vid Bourdieus begrepp habitus. Individen är inte 

medveten om sin passiva identitet eftersom han/hon t.ex. inte reflekterar över vilken 

samhällsklass denne tillhör. Men individen har en viss kännedom om att den existerar. Den 

aktiva identiteten är individen medveten om och därmed sina handlingar. Det kan stärka 

individens identitet genom att t.ex. kunna spela ett instrument.  Den politiska identiteten 

formas utifrån politiska ställningstaganden. Det kan t.ex. handla om en grupp homosexuella 

som kämpar för sina rättigheter.  
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2.3 Kulturellt kapital 

Bourdieu använde sig av olika kapitalmetaforer för att förklara hur kulturella mönster uppstår 

och återskapas. I dessa ingår kulturellt och ekonomiskt kapital. Dessa kapital kan växlas in 

mot varandra. Ett kulturellt kapital kan ombildas till ett ekonomiskt kapital genom att det t.ex. 

kan ge välbetalda yrken. För mitt syfte är det kulturella kapitalet det mest relevanta och 

intressanta. Den kulturella kapitalformen förknippas med sofistikerad smak, finkultur och ett 

sätt att kunna uttrycka sig kultiverat, det vill säga genom t.ex. högre utbildning. Skolan har 

alltså en betydande roll för det kulturella kapitalet (Bjurström, 1997:191f). Populärkultur är 

också relaterat till det kulturella kapitalet. Inom denna kultur finns interna smakhierarkier där 

det existerar skarpa skiljelinjer mellan god och dålig populärkultur och smaken för 

populärkultur är till stor del relaterad till investeringar i utbildning. Smalare populärkulturella 

genrer har en relativt stor utbredning bland ungdomar. Den tilldelas oftast högre status än 

mainstreamkulturen. Denna grupp är mycket benägen och har djup kunskap för att kunna 

markera subtila skillnader mellan god och dålig populärkultur. Distinktionen mellan 

alternativa genrer och mainstream kan ses som en faktor bakom populärkulturens 

smakhierarkier (Bjurström, 1997:442, 479). 

 

Strukturerna i det kulturella kapitalet skiljer sig åt beroende på vilket yrke individen har. En 

lärares struktur anses vara asymmetrisk där det kulturella kapitalet är det dominerade. För 

t.ex. företagschefer dominerar istället det ekonomiska kapitalet. Deras inkomst är generellt 

högre än lärarnas. Samtidigt minskar det kulturella kapitalet för företagaren. En lärare är 

fattigast på ekonomiskt kapital och beroende av det kulturella kapitalet. De investerar mer i 

utbildning till förmån för sitt kulturella kapital. Faktum är att de grupper som är rikast på 

kulturellt kapital i samhället har en tendens att investera i just kulturella utbildningar i 

jämförelse med t.ex. företagschefer. En förklaring till att t.ex. föräldrar investerar i kulturell 

utbildning är att deras barn skall få ta del av den. Därmed förstärks föräldrarnas egna 

kulturella kapital genom reproduktion, medan fraktioner med ett högt ekonomiskt kapital inte 

investerar i kulturellt kapital. De investerar istället i utbildning till förmån för sina 

ekonomiska investeringar (Bourdieu, 1991:271-279). 

 

Bourdieu (1991: 271-279) menar att det går att mäta kapitalets volym och struktur, samt hur 

det utvecklas. Han anser också att kapitalets totalvolym är summan av de resurser och den 

makt som kapitalet rymmer. Individer med t.ex. ett högt kulturellt och ekonomiskt kapital 

anses ha en högre status än individer med ett svagare kulturellt och ekonomiskt kapital.  
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I det kulturella kapitalet beskrivs utifrån ett musikperspektiv även hur individer med djupa 

kunskaper om olika former av musik eller i att kunna spela instrument och sjunga, kan vara en 

tillgång som ger status och respekt (Lilliestam, 2006:178). För att komplettera de teorier jag 

valt av Bourdieu kommer jag att använda mig av ytterligare teoretiska resonemang av t.ex. 

musikvetaren Lilliestam och av sociologerna Becker, Beck och Eyerman. Om dessa teorier 

valts bort och enbart Bourdieus teorier använts hade inte analysen kunnat arbetas fram. Mitt 

val av teorier som redogör för musikområdet är kopplat till mitt ämnesval och analysen har 

därmed blivit rikare på information. 

 
De teoretiska utgångspunkterna av Beck, Bourdieu och Eyerman (samtliga är sociologer) går i 

skilda riktningar. Bourdieu är kultursociolog och hans grundtanke främst gällande habitus är 

att människor t.ex. väljer olika intressen beroende på smak. Detta är kopplat till 

bakgrundsfaktorer såsom klass, kön eller etnicitet. Bourdieus begrepp habitus och kulturellt 

kapital kommer jag att använda för att förstå hur t.ex. musikstudenternas familjer har påverkat 

deras identitetsskapande genom musiken. 

 

I förhållande till mitt val av Bourdieus sociologiska begrepp habitus talar Beck mer om vikten 

(1994:26) av det moderna samhället. Det finns en konstant strävan efter att förverkliga sig 

själv, samtidigt som vi inte vill leva utan kärlek och familj. I vårt individualiserade samhälle 

påverkas vi av olika faktorer som t.ex. ekonomi och karriär. Jag kommer att tillämpa denna 

teori på eventuella hinder musikstudenterna möter i sin ”musikkarriär” som t.ex. att 

flickvänner och utbildning prioriteras högre än att musicera tillsammans i bandet.  

 

Eyerman är kultursociolog och tillämpar bl.a. sociologin inom olika konstvärldar t.ex.  hur 

musik  kan ses som en social aktivitet samt hur konst kan fungera som ett medel för uttryck i 

samhället. Jag kommer att använda detta resonemang när jag analyserar betydelsen av det 

sociala sammanhanget genom musikstudenternas musicerande i grupp. Det finns inga direkta 

kopplingar mellan dessa urval av teorier men de utgör relevanta resonemang för min analys. 
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3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Här kommer metoden att presenteras och motiveras. Avsnittet är uppdelat i fem delar; kvalitativ metod, urval, 
datainsamling, genomförande av intervjuer och bearbetning och analys av det empiriska materialet.  
 

3.1 Kvalitativ metod  

Jag valde en kvalitativ metod för att kunna gå djupare in i mitt ämne. Intervjuer utfördes med 

sex studenter för att få fram information om vad som har format deras intresse för 

musikutövning, och vilken betydelse musiken har för respektive respondents sociala liv. 

Frågorna är av den karaktären där följdfrågor är av vikt för att få ett djup i samtalet. Beroende 

på hur samtalet under intervjuerna utvecklades anpassades sedan följdfrågorna utöver 

intervjuguiden. Därför skulle de vara svårare att svara på i enkätform och jag har därmed 

bedömt att en kvalitativ metod är lämplig för min studie.  

 

I studien kommer jag att intervjua sex stycken musikstudenter vid Växjö universitet. Samtliga 

studenter är män, och ingår i två olika band. Merparten av studenterna som utbildas till 

musikproducenter och musiklärare vid Växjö universitet är män4. En majoritet av män 

avspeglas både i utbildningen och i branschen.  

 

Med denna studie ämnar jag sätta mig in i och få en djupare förståelse för vad musiken och 

bandet betyder för respondenternas identitet och sociala liv. Således är studien ingen 

jämförelse mellan bandens olika karriärvägar. Genusaspekten kommer heller inte att studeras.  

 

Undersökningen har genomförts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Denna typ av 

intervju kännetecknas av att intervjuaren i förväg har bestämt vilka ämnesområden som ska 

behandlas i intervjun. Frågorna kan ändras under intervjun och ordningen av ämnesområdena 

kan skifta från fall till fall beroende på hur konversationen utvecklas (Andersson, 1994:77). 

Jag har delat in intervjuguiden i avsnitt där det första avsnittet avser att få fram 

bakgrundsinformation om respondenterna. Det andra avsnittet ämnar att utifrån frågornas svar 

få fram bandinformation medan det tredje avsnittet behandlar text och musik. Slutligen ställs 

frågor om vad som händer i repetitionslokalen.  

 

 

 
                                                 
4 Enligt lärare vid musikavdelningen vid Växjö universitet var majoriteten män år 2007-08 på 
musikproduktionsprogrammet och musiklärarutbildningen (Växjö universitets musikavdelning, 2008-06-18). 
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3.2 Urval 

Undersökningen består av män i åldrarna 19-27 år från Växjö universitet. Samtliga 

respondenter studerar någon form av musik vid Växjö universitet, är medlemmar i ett band 

sedan minst två år, komponerar, skriver texter och spelar fler än ett instrument. Därför anser 

jag att dessa är representativa och kan ge mig innehållsrik information i förhållande till 

studenter som inte komponerar eller studerar musik, och även i förhållande till studiens 

ämnesområde. 

 

Mitt urval av respondenter är strategiskt eftersom jag beslutade mig för att enbart välja 

respondenter som spelar och komponerar egen musik, men jag hade inte i åtanke att 

majoriteten av respondenterna på musikutbildningarna skulle vara män. Hade urvalet enbart 

bestått av kvinnor, som är underrepresenterade på dessa musikutbildningar, hade analysen 

sannolikt tagit en annan form. Valet av teorier riktat mot ett jämställdhetsperspektiv samt 

genusaspekten i musikbranschen skulle då eventuellt ha kunnat användas för att finna 

anledningar till varför musikbranschen inte är jämställd.   

Ett strategiskt urval av män hade möjligen krävt teoretiska förklaringar om t.ex. maskulina 

maktstrukturer i musikbranschen och även användbara teorier med inriktning på 

organisationens uppbyggnad.  

 

Mitt slutliga urval grundade sig i att det var relativt enkelt att komma i kontakt med 

studenterna på universitetsområdet. Samtliga studerar på universitetet, vilket är intressant för 

mitt syfte i den bemärkelsen att de gått vidare med högre studier inom musik. De har också 

musicerat i en bandkonstellation i minst två år.  

  

Intervjuerna har genomförts med medlemmar i två olika band. I studien har banden fått 

namnen October rain och June. Det förstnämnda är mer etablerat, och består av musiker med 

längre erfarenhet av branschen. Nedan följer en presentation av banden. 

 

October rain är ett band som kommer från Växjö och som består av fyra bandmedlemmar.  

Tre av bandets medlemmar är utexaminerade musiklärare medan den fjärde fortfarande 

studerar till musiklärare. De träffades genom sin musikutbildning och bildades för två år 

sedan. I dagsläget bor två av fyra bandmedlemmar i Växjö och de resterande i Göteborg och 

Nässjö. Jag intervjuade två av bandets medlemmar, sångaren och gitarristen. De har tidigare 
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gett ut en skiva och arbetar för närvarande med nytt material till en kommande skiva. October 

rain spelar kommersiell rockmusik. 

 

June är även det ett band som bildades i Växjö för två år sedan. Två av fyra bandmedlemmar 

har spelat ihop i tio år medan den tredje (gitarristen) och fjärde (trummisen) startade i bandet 

får två år sedan. Alla bor numera i Växjö och sångaren/basisten och trummisen studerar på 

musikproduktionsprogrammet medan de andra två gitarristerna studerar fristående kurser i 

musikproduktion. Jag intervjuade samtliga medlemmar i bandet. De har ännu inte släppt 

någon skiva men i framtiden har de ambitionen att spela in en EP. June spelar en blandning av 

powerpop och emo. Denna genre är smalare än kommersiell rock. För en utförligare 

presentation av enskilda studenter, se s.13. 

 

3.3 Datainsamling 

I min undersökning har jag samlat in primärdata och teorier. Primärdata är det råmaterial som 

användas till empiri i uppsatser t.ex. intervjuer eller självbiografier. Teorierna är hämtade ur 

kultursociologi, konstsociologi och musikvetenskap. Att hitta vetenskaplig litteratur i 

sociologi med inriktning på musik har varit svårt men jag har istället hittat relevant litteratur 

till i ovan nämnda discipliner som ligger förhållandevis nära musiksociologins område 

(Jorgensen,2002:135). 

 

3.4 Genomförande av intervjuer   

Vid intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide, som består av fyra delar (Se bilaga). 

Platsen för intervjun har respondenten fått välja, vilket innebär att vissa intervjuer har 

genomförts i hemmiljö och andra på café eller i en musikstudio. Intervjutiden har varierat 

mellan 40 till 80 minuter.   

Jag spelade in alla intervjuer med en minidisc och en mikrofon. Detta gjorde att jag i 

efterhand kunde bearbeta materialet lugnt och metodiskt vilket också resulterade i en 

genomarbetad analys. Vid intervjutillfällena valde jag att samtidigt anteckna mer eller mindre.  

Vid de tillfällen jag antecknade mindre kände jag mig mer delaktig i intervjun och det 

underlättade att samtidigt kunna vara en god lyssnare och hålla ögonkontakt. Detta kan ha 

medfört att respondenten kände sig tryggare under intervjun vilket också kan ha påverkat hur 

respondenten svarade på frågorna. I analys- och resultatdelen har jag valt att kalla 

bandmedlemmarna för Martin, Erik, Gustav och Robert som ingår i bandet June samt Pelle 

och Anton som ingår i October rain.  
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3.5 Bearbetning och analys av det empiriska materialet  

Bearbetningen av det empiriska materialet skedde i tre steg. När jag var klar med intervjuerna 

transkriberade jag dem från minidisc till renskrivning på datorn. I nästa steg tematiserade och 

kodade jag intervjumaterialet. Jag ställde upp mina olika teman mot varandra för att kunna se 

likheter och skillnader i svaren. På detta sätt fick jag en överskådlig bild av datamaterialet, 

och det blev lättare att kunna urskilja återkommande teman. I det sista steget analyserade jag 

mina data utifrån valda teorier. Jag har redovisat resultatet tillsammans med teorier i analysen 

istället för att lägga dem i två separata delar.    
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4. RESULTAT OCH ANALYS   
Jag kommer i detta avsnitt att redovisa mina intervjuer. Jag kommer först att göra en kort presentation av 
samtliga intervjupersoner. Sedan kommer jag att under varje tema redovisa resultatet och även ta med citat från 
intervjupersonerna. Tillsammans med det kommer jag att analysera resultatet med hjälp av teoretiska begrepp 
och resonemang istället för att lägga analysen separat i slutet av varje del (tema). Resultat och analys kommer 
alltså att vävas in i varandra.  

 

4. 1 Vägar in i musiken 

Det första temat handlar om hur informanterna har börjat musicera. Det som är gemensamt för 

alla sex informanter är att de i sin familj; syskon, föräldrar, släktingar och vänner har ett 

kulturintresse i form av t.ex. teater, konst, körmusicerande eller utövande av något instrument. 

Skolan har även haft en betydande roll för musikstudenternas väg in i musiken.  

 

4.1.1 Presentation av intervjupersonerna 

Martin är 24 år och uppvuxen ute på landet med sin familj. Hans mamma arbetar som lärare 

och hans pappa är industriarbetare. Martin började spela trumpet när han var 10 år gammal. 

Det var hans mormor som först inspirerade honom att börja musicera. Hon sjöng och lärde 

honom engelska ord. Hans mamma spelar piano och gitarr. På högstadiet startade Martin ett 

band där han spelade gitarr. För närvarande studerar han en musikproduktionskurs på Växjö 

universitet och musicerar i bandet June på fritiden.  

 

Erik är 19 år gammal och kommer från samma by som Martin. Eriks mamma undervisar på 

högskola och hans pappa är hantverkare. Erik började spela gitarr när han var 14 år. Det var 

hans vänner i skolan som fick honom att börja musicera. Han spelar även piano och läser i 

dagsläget en fristående musikproduktionskurs vid Växjö universitet. Erik är gitarrist i bandet 

June. 

 

Gustav är 22 år och läser musikproduktionsprogrammet på Växjö universitet. Även Gustav 

kommer från samma by som Erik och Martin. Hans föräldrar är lärare. Gustavs mamma, 

pappa, bror och syster behärskar olika instrument. Musik är ett genuint intresse i familjen. 

Gustav spelar bas och sjunger i bandet June.  

 

Robert är 21 år och uppvuxen på landet. Även Roberts föräldrar är lärare. Just nu studerar han 

sista året på musikproduktionsprogrammet vid Växjö universitet. Roberts syskon har tidigare 



   

     12

spelat olika instrument men det var enbart Robert som fortsatte utöva trummor. Robert spelar 

i dagsläget trummor i bandet June.  

 

Anton är 27 år och läser sista året på musikproduktionsprogrammet i Växjö. Han är utbildad 

musik- och idrottslärare för gymnasiet och spelar gitarr i bandet October rain. Han arbetar 

även med ett soloprojekt vid sidan om där han spelar gitarr och sjunger. Anton är uppvuxen i 

ett hus i en stad med cirka 20 000 invånare. Hans pappa är ingenjör och hans mamma arbetar 

inom skolan. Antons musikintresse började i skolan då hans musiklärare i högstadiet 

introducerade honom för trummor.      

 

Pelle är 26 år och studerar till musik- och historielärare för gymnasiet. Tidigare har han drivit 

ett företag med inriktning på underhållning. Hans mamma är sjuksköterska och hans pappa är 

lärare. Pelle är uppvuxen i en förort (villaområde) till en större stad i Sverige. Han är sångare 

och gitarrist i bandet October rain. Intresset för musik väcktes under musiklektionerna på 

mellanstadiet.  

 

4.1.2 Familjens inflytande 

Informanterna resonerar hur musiken har funnits kring dem under sin uppväxt och hur de 

blivit introducerade att lära sig spela ett musikinstrument genom familj, vänner och skola. De 

samtalar även om hur de fått stöd av sina familjer i sitt musikintresse genom att de t.ex. blivit 

skjutsade till repetitionslokalen och att de fått uppmuntran för sitt musikintresse. 

 

Samtliga informanter spelar ett eller flera instrument. Lilliestam (2006:177) menar att vikten 

av att spela ett instrument ryms i den del av habitus som kallas det musikaliska habitus. 

Genom att kunna behärska ett instrument förstärks individens identitet. Det är en handling 

som kan kopplas till den del av individens sociala identitet som kallas för den aktiva 

identiteten. Individen är därmed medveten om sin handling. 

 

I Gustavs familj har det alltid funnits ett stort musik- och kulturintresse och båda hans 

föräldrar är lärare. Hos lärare är det kulturella kapitalet dominerande. De har sedan 

reproducerats till Gustav.   
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 Musiken har alltid varit närvarande och det blev naturligt att jag började. 

Jag har varit omgiven av musiken hela tiden. Det är ett genuint intresse. 

Familjen är bakgrunden som har gjort att jag kommit in i musiken. […] 

(Gustav) 

 

Martins bakgrund talar om att det finns ett musikintressen i familjen. Redan som barn har han 

varit omgiven av musik. Det har i sin tur påverkat Martins habitus och det har skett en 

reproduktion av föräldrarnas passiva identitet som kan liknas med habitusbegreppet. 

Föräldrarnas habitus har återskapats på Martin genom att även han har ett musikintresse och 

därmed gjort ett val i att börja musicera. Hans handlande är resultatet av tidigare sociala 

erfarenheter, i detta fall ifrån sin familj, främst gällande musikvanor (Broady,1998:16). I 

Martins bandkonstellation spelar de emo/powerpop som är en smal musikgenre. Den räknas 

till populärkultur och inom den finns smakhierarkier. Intresset för smal musik visar att Martin 

är bevandrad och har kunskap inom området. Martins val av musiksmak är en del av hans 

habitus där hans föräldrar är en inspirationskälla. 

 

 I familjen spelar mamma piano och gitarr. Mormor (80 år) är 

dragspelsmusiker och spelar i grupp och har även konserter…[…] 

(Martin) 

 

Hälften av intervjupersonerna; Gustav, Robert och Martin har under sin uppväxt präglats av 

sina föräldrars värderingar och kulturella intresse medan Anton, Pelle och Erik främst 

påverkats av sina musiklärare och vänner i skolan.   

 

4.1.3 Skolans inflytande  

Bilden intervjupersonerna ger säger att grundskolan haft en mycket betydelsefull roll för deras 

introduktion till musiken genom att de inhämtat nya kunskaper i t.ex. instrumentutövning. 

Detta har gjort att deras kulturella kapital utvidgats (Lilliestam,2006:178). I kursplanen för 

musik står det att musik är en del av kulturarvet. Musikalisk allmänbildning gör att eleverna 

tar del av samhällets kulturliv. De får även lära sig att musik är ett socialt och allmänkulturellt 

redskap som används till konstnärlig utövning. Skolan har också som mål att sträva efter att 

lära eleven kunskaper i instrument och i sång. Läroplanen (Skolverket, 2000:42f) säger även 

att musik främjar förståelse och underlättar integration och samverkan i skola och samhälle. 

Musik kan fungera som stöd för lärandet i andra ämnen och för att uppnå skolans mål.  
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[…].  Det var min musiklärare på högstadiet som inspirerade mig, han nästan 

tvingade mig att börja spela trummor i en konstellation. Jag vågade inte först, 

men jag fastnade för det. Sen har det varit alla möjliga instrument efter det.  

(Anton) 

 

Den kulturella kapitalformen förknippas med ett sätt att kunna uttrycka sig kultiverat, det vill 

säga genom utbildning.  

 

Musiken har under skoltiden spelat en stor roll för informanternas identitetsskapande och 

självbild. Det har även påverkat deras val av utbildning senare i livet. Skolan är en viktig 

instans för utbildning och lärande i estetiskt tänkande. Detta främjar individens 

personlighetsutveckling.     

 

Jag hade dålig självkänsla. […]. Musik har hjälpt mig att stärka mitt 

självförtroende […]. 

(Pelle) 

 

4.1.4 Vänners inflytande 

Gemensamt för alla respondenter är att de ser musik som mycket viktigt i sina respektive 

sociala liv. Följande citat visar att Erik påverkats av sin kompis.   

 

Det var någon annan som spelade gitarr (mindre bekant) och då ville jag 

också lära mig spela och då började jag med en kompis. […].  

(Erik) 

 

Genom att Erik påverkats av sin kompis har han därmed gjort ett aktivt val i att musicera. 

Hans habitus grundläggs bl.a. genom denna erfarenhet.  

 

 Martin och Gustav har en liknande bakgrund som styr deras val. De kommer från ett mindre 

samhälle och är av samma kön och ålder.    

  

 Det var en jobbig tid och då frågade Martin om vi kunde spela ihop…[…]  

och det kunde vara roligt att göra något. (Gustav) 
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Detta gör att de känner en viss grad av samhörighet och som därmed stärker deras 

identitetsskapande. En ytterligare faktor kan vara att utbudet av musik i deras uppväxtort varit 

begränsat som medfört att de på egen hand startat ett band för att få sitt musikaliska intresse 

tillfredställt.    

 

4.1.5 Musik som uttrycksmedel  

Människas identitet byggs upp under livets gång, bland annat genom intressen och vad man 

gör. I identitetsbyggen är musik ett särskilt starkt medel eftersom den kan beröra människor 

på ett djupt känslomässigt plan i jämförelse med andra konstformer. Det är lättare att ta till sig 

en musikupplevelse i jämförelse med t.ex. vad man ser och läser. Musik spelar större roll än 

något annat medium (Lilliestam, 2006:130f) Att kunna uttrycka sig med hjälp av text och 

musik kan vara ett sätt för individen att få utlopp för sina känslor i vårt ständigt föränderliga 

samhälle.   

 

[…]. En idé är att göra en skolturné. Åka till skolor och spela och informera 

om självkänsla genom musik. 

(Pelle) 

 

Pelle har en vilja att nå ut och påverka ungdomars självförtroende i skolan med hjälp av 

musik som verktyg. Det kan enligt honom leda till ett positivare klimat i skolan. Genom att 

engagera ungdomar i musik vill Pelle få dem att uttrycka sina åsikter och känslor. Detta är en 

del av Pelles politiska identitet på så sätt att han har en vision om att vilja arbeta aktivt med 

ungdomar och genomföra projektet.   

 

Musik ger möjlighet att kunna använda sin fantasi och sin skaparlust och utifrån det tolka 

världen och vad som representerar den, både för en enskild individ och för en grupp 

(Eyerman, 2006:18ff). Här förklarar Martin hur han använder sin gitarr för att skapa låtar och 

få utlopp för sina känslor.  

 

Jag kommer på musiken genom att sitta med min gitarr. Vissa hör en melodi i 

huvudet och sen spelar den. […]. Jag spelar och kommer på något och sen 

kanske jag får inspiration och skriver och känner på ett visst sätt, och så har 

jag en text. 
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Att betrakta musik från det här perspektivet kan ses som en process Martin träder in i, och 

som sedan kan spela en avgörande roll för hur han handlar. Martin uppfattar sin värld utifrån 

sitt habitus. Musik skapar ett ”utrymme” i oss människor där det finns plats för kreativitet och 

fantasi, och sedan utifrån det perspektivet beskådas världen (Eyerman, 2006:18ff).  

 

Sammanfattningsvis har tre av informanterna introducerats in i musiken av sina familjer i 

form av att det funnits ett musikintresse under deras uppväxt.  För resterande har i första hand 

grundskolan varit betydande för deras identitetsskapande och musikaliska utveckling där 

lärare och vänner med ett liknande musikintresse inspirerat dem. Det är framförallt 

kombinationen av bostadsmiljö, föräldrars, syskons och vänners inflytande som format deras 

habitus.      

  

Bandmedlemmarna i June och October rain har en liknande socioekonomisk bakgrund. 

Majoriteten är uppväxta i mindre samhällen där musikutbudet är smalt samt att deras föräldrar 

har en akademisk bakgrund. Detta har präglat deras normer och värderingar. Att tala om för 

andra var man är uppvuxen kan fungera som en klassmarkör. Mindre samhällen präglas av 

dem som bor där och deras livsmönster. Livsstilar och fritidsvanor skiljer sig åt bland barn 

som vuxit upp i villa och de som vuxit upp i lägenhet. Om man är bosatt i villa har man oftast 

högre inkomst än om man är bosatt i lägenhet (Lilliestam, 2006:171f). I min studie har 

samtliga informanter vuxit upp i villa. 

 

Studien visar även på att samtliga studerar/har studerat musik. De som sysselsätter sig med 

musik, med utgångspunkt från studiens informanter, är relativt lika. De tillhör en viss grupp 

individer där musikalisk talang är betydande. Det medför att en individ som är omusikalisk 

inte passar in i gruppen. Musikproducentinformanterna tillhör en grupp där få studenter är 

utvalda. För att kunna bli antagen till musikproduktionsprogrammet tar man del av en rad 

olika antagningsprov. Detta gör att klassen blir en homogen grupp där samtliga ligger på lika 

nivå i de musikkunskaper som krävs.  
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4.2 Vikten av det sociala sammanhanget  

I temat som följer kommer jag att redogöra för vilken roll bandet har som grupp, och hur det 

har påverkat de enskilda bandmedlemmarnas vilja att fortsätta musicera. Jag kommer att 

beskriva detta med hjälp av informanternas egna ord. 

 

Betydelsen att spela tillsammans med andra är för alla informanterna något viktigt och som 

ger glädje och gemenskap. Informanterna är överens om att mötet med publik ger dem 

tillfredsställelse. Att uppträda ses som ett artistiskt uttryck där en kommunikation sker mellan 

publik och artist t.ex. när artisten gör ett framträdande agerar artisten genom att omvandla 

låttexter till ett framträdande (Eyerman, 2006:32f). När ett liveband spelar skapas ett 

kollektivt sammanhang mellan publik och artist. Det här kan ses som en musikalisk aktivitet 

som kan bidra till sammanhållning och stabilitet i samhället, menar Lilliestam (2006:71). 

 

Att spela ute på en stor scen med stort ljud och massa skrikande folk, då får 

man kicken. […] 

(Anton) 

 

Becker (1984:7) skriver att arbetet som sker runt musiken kan ses som en slags verksamhet 

där det finns en arbetsfördelning och ett samarbete mellan olika arbetspartners t.ex. 

ljudtekniker, musiker och marknadsföringsansvarig. Banden påpekar speciellt att inför en 

spelning blir det extra intensivt med många repetitioner och tid till marknadsföringsarbete 

t.ex. design och upptryck av affischer. Detta sker ungefär en vecka innan spelningen äger 

rum. Men bortsett från själva musicerandet är det i detta avsnitt relevant att poängtera vikten 

av den sociala aktivitet som pågår i repetitionslokalen. Alla informanterna är överens om och 

lägger betoningen på hur betydelsefull den sociala delen av att spela tillsammans i en grupp 

är. De menar att det är socialt och stimulerande att få träffa kompisarna. Att musicera 

tillsammans med andra musiker är också ett sätt att vara tillsammans i vårt välfärdssamhälle. I 

Sveriges individualiserade samhälle finns stora valmöjligheter och genom våra val formas 

våra identiteter. Utifrån denna aspekt spelar musik en stor betydelse i vårt samhälle. Det kan 

vara ett sätt för individen att förverkliga sig själv.  

 

[…].  För mig är det hälften social verksamhet. Det är samma fenomen som 

inom en lagsport, fast musik ger mer mentalt än idrott. Jag har tränat fotboll, 
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lagsport tidigare hela mitt liv. Man får ruset när det klickar, det får man inte 

av idrott på samma sätt.  

(Anton) 

 

Det sociala livet i ett band kan vara minst lika viktigt som musiken är för medlemmen precis 

som för en fotbollsspelare i ett fotbollslag. Musik kan hjälpa till att få struktur i vardagen 

genom att vanligtvis repetera en gång i veckan och mer intensivt innan konserter. Detta ger 

människan trygghet och mening i vardagen. Det ger även en känsla av sammanhang och en 

stark gemenskap, vilket kan innebära att ett ”rockband” som har genomfört många konserter 

och turnéer bidrar till att bandet blir mer sammansvetsat (Lilliestam, 2006:79). Bortsett från 

det ger musik även en mental stimulans där det handlar om att uttrycka sina känslor och 

tankar genom att skriva och framföra text och musik. Martin menar i detta avseende att spela 

tillsammans med bandet engagerar honom och som skänker tillfredsställelse. 

 

[…]. Det är stimulerande och roligt och det engagerar mig! Det är roligt att 

hålla på med musik och jag mår bra och det främjar hälsan, även den psykiska 

hälsan. I grupp blir det en viss gemenskap inom bandet då man tillsammans 

knyter an till känslor genom musicerandet. 

 

Att aktivera sig minskar risken för ensamhet och isolering som kan leda till missanpassning i 

samhället. I kommande citat menar Anton att under en repetition går en stor del av tiden åt till 

att diskutera med varandra innan de startar. Det diskuteras mycket om vad bandmedlemmarna 

t.ex. har gjort under dagen eller veckan när de träffas. Alla visar att de har ett behov av att få 

känna grupptillhörighet. Musiken är deras gemensamma nämnare och det i sin tur kan vara en 

faktor till att de känner en viss tillhörighet med varandra. De tänker och värderar sitt 

musikutövande på ett liknande sätt och det är också viktigt för dem att få uppmärksamhet och 

bli bekräftad. 

 

[…]. Rampen till att börja är väldigt lång innan man kör igång. Först är det 

de sociala. 

(Anton) 
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4.2.1 Spänningar inom gruppen 

I nästkommande citat nämner Erik att han känner ansvar om eventuella konflikter skulle 

uppstå i bandet. Det skulle kunna leda till att bandmedlemmarna går skilda vägar. Det kan 

mycket väl tänkas att Erik är medlemmen i bandet som är ”pappan”, dvs. bandmedlemmen 

som tar ansvar och försöker se en lösning på problemet, medan någon annan i bandet är den 

mest drivande. Varje medlem i bandet har en nyckelroll t.ex. den drivande, den tillbakadragne 

och den ”tuffa”.  

 

[…] Man måste ju ta tag i saker om man ska ha kvar bandet. 

 Det är som när man löser vanliga konflikter. Det är ju väldigt likt ett 

förhållande. Ja, det är ju en form av förhållande man har i bandet. Men inte 

ett kärleksförhållande givetvis. 

 

Om en medlem skulle sluta kan avhoppet bli mycket känslomässigt, och till och med svårt att 

ersätta den medlem som eventuellt skulle göra ett avhopp. Om det skulle uppstå en konflikt 

mellan bandmedlemmarna eller om någon skulle sluta visar det enligt Pelle och Erik vilken 

stark betydelse bandet har för dem. De jämför hur bandet fungerar som ett förhållande medan 

de övriga bandmedlemmarna samtalar mer om vikten av att fortsätta spela i en ny 

bandkonstellation om de skulle splittras. De betonar också att det skulle påverka bandet 

mycket negativt om inte personkemin skulle stämma med en ny bandmedlem. Genom socialt 

umgänge och musicerande menar Eyerman (2006:32f) att människor kan läras sig något om 

sig själva och den värld vi lever i, och det kan fungera som en meningsfull kommunikation. 

  

[…]. Man kan jämföra bandet med en relation, man är som en familj och 

plötsligt slutar någon, man gör slut med en person. Man har väldigt starka 

band, man har gått igenom olika tidsperioder och upplevelser. Man har gråtit, 

skrattat och spelat. Det blir så känslomässigt, det blir som att göra slut i ett 

förhållande, ibland säger man att det här är bäst för oss båda. […]. 

(Pelle) 

 

Att musicera i grupp kan tillfredställa behovet av att umgås med likasinnade. Att musicera ger 

mening till människan. Det kan vara ett sätt att kunna förstå världen och sin egen existens. 

Många skapar sin identitet genom att lyssna och musicera själva (Eyerman, 2006:18ff). Eriks 
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habitus som har formats efter det liv han hittills levt kommer sedan att påverka hur han 

handlar (Broady: 1998:16).  

  

4.2.2 Kunskap och finansiering- en förutsättning  

Inför en spelning fordras att kunna marknadsföra sig, anordna ljud- och ljusanläggning och att 

bestämma vilken repertoar som skall framföras etcetera. Becker (1984:2f) för ett resonemang 

kring hur estetiska verksamheter kan ses som en aktivitet. För att t.ex. kunna spela i ett band 

erfordras kunskap i att kunna behärska ett instrument, i vissa fall krävs även notläsning. Det 

fordras att bandet eller orkestern repeterar, speciellt inför en konsert, vilket innebär mycket 

arbete och organiserande om var repetitionerna skall äga rum, vilken tid alla har möjlighet att 

sluta upp, förberedelser av musikutrustning i form av PA-anläggning, eventuellt design av 

scendekorationer som ska vara passande, biljettförsäljning och så vidare. Det är även vitalt att 

kunna nå ut till så kallad ”rätt” publik som har förmågan att tolka musiken. Banden June och 

October rain menar att ett stort engagemang, bortsett från själva musicerandet, är nödvändigt, 

t.ex. att anordna spelningar och att repetera in material. October rain anser att arbetet med att 

få en spelning är mycket påfrestande eftersom de gör det mesta själva. De är också delaktiga i 

produktionsprocessen och i marknadsföringsdelen. Men det fordras hårt arbete för oberoende 

musiker att nå sina mål där musiken och det konstnärliga uttrycket står i fokus, i jämförelse 

med en artist som noga blivit utvald av de så kallade ”skivbolagsjättarna” där t.ex. utseende 

och ekonomisk vinning går före den musikaliska konstskapelsen. Gemensamt för alla 

respondenter är att de är målmedvetna och vill satsa på musiken. Att kunna finansiera ett 

musikprojekt är en förutsättning för att utvecklas som musiker.   

 

Vill man få spelningar får man, man får tjata och vara seriös.  

(Martin) 

 

Utbildning och kompetens i t.ex. ljusteknik, marknadsföring, företagsekonomi och kontakter 

inom branschen underlättar för att bandet ska kunna hantera alla detaljer i ett musikprojekt. 

Det ger status och det kulturella kapitalet växer hos individen. Därmed stärks deras roll som 

musiker. Musiker har det oftast svårt att finansiera sin musik och många låter sitt engagemang 

gå före materiell bekvämlighet. Detta kan betraktas som osjälviskt att t.ex. spela inför publik 

utan att begära ersättning för framträdandet då målet främst är att nå ut med sin musik, som 

med detta kan resultera i att personal från skivbolag uppmärksammar dem på plats. Det kan i 

nästa steg eventuellt leda till ett skivkontrakt.  
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4.3 Motgångar på vägen 

Gemensamt för bandmedlemmarna är att de vill komma framåt i sitt musikskapande och få 

chansen att spela för publik t.ex. på festivaler och liknande. De menar även att de vill spela in 

nya låtar. Men det råder motgångar och osäkerheter i form av att de t.ex. inte kommer vidare i 

sitt skapande på grund av att de inte kan investera i utrustning för produktionen, svårt att hitta 

tid då alla kan träffas och repetera rent geografiskt, eller att det kostar för mycket att hyra en 

privat repetitionslokal. Utifrån Bourdieus habitusbegrepp, som alla människor är utrustade av 

(Broady, 1998:17) handlar människor på olika sätt. Genom livet förändras våra habitus, vi bär 

med oss nya erfarenheter av t.ex. upplevelser och händelser som gör att våra värderingar 

ändras och tar ny form. Vissa perioder av livet prioriteras t.ex. mer tid åt flick/pojkvän och 

därmed prioriteras något annat bort. Resultatet av detta gör att det uppstår spänningar i 

relationerna. Det kan hämma dem att komma vidare i sitt konstnärliga arbete.     

  

Jag och Pelle tränar mycket ihop sen har alla tjejer nu så då blir det inte lika 

mycket. Musiken räddar oss så vi träffas. Alla har blivit tofflor. […]  

(Anton) 

 

I vårt moderna samhälle säger idealet att man ska leva tillsammans med en partner, bilda 

familj, investera i utbildning för att sedan kunna försörja sig. Samtidigt ska man också ta 

hänsyn till ett förhållande och avsätta tid till att leva sitt eget liv. Dessa signaler är mycket 

motsägelsefulla och är en omöjlig ekvation (Beck, 1994:54). Banden menar att de är svårt att 

nå upp till sina mål när t.ex. bandmedlemmar bor på utspridda orter och att alla 

bandmedlemmar inte strävar exakt åt samma håll, vilket gör att det blir svårare att kunna 

träffas och repetera när t.ex. flickvän och familj prioriteras högre än musik. I October rain är 

medelåldern högre än i June. Åldern har stor inverkan på bandets framtid. I de högre 20-åren 

är det vanligt att bilda familj och därmed ökar behovet att vilja stadga sig. Bortsett från det 

verkar samtliga ge en positiv syn på respektive framtid som band. Men det är tidskrävande 

och fordrar hårt arbete. Detta är banden överens om. För att kunna slå igenom som musiker, 

oftast som rockstjärna, och bli känd är inte lätt. Trots detta är framgång mångas dröm. Men 

det är ytterst få som lyckas. De flesta som sysselsätter sig med musik har inte i första hand 

intresset av att tjäna pengar, utan spelar enbart för att det är underhållande (Lilliestam, 

2006:83ff). Men Pelle menar att han vill livnära sig på musik. Detta gör att man får en något 

ambivalent syn på vad musiker har för mål med sitt musicerande. 
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Man har hela tiden delmål. Försörja sig på musiken det vill vi. Vi är alla 

pedagoger i bakgrunden. […] 

 

4.3.1 Skilda framtidsvisioner 

I October rain är snart alla utexaminerade musiklärare. Bandet har inte slagit igenom stort i 

Sverige eller utomlands. Men de har fått mycket uppmärksamhet lokalt. Valet att utbilda sig 

till musiklärare kan därför ses som en reservplan. Om de inte lyckas i musikkarriären har de 

alltid läraryrket att gå tillbaka till eller kombinera sysselsättningarna. Gustav och Robert som 

studerar till musikproducenter verkar mer inriktade på att enbart livnära sig på 

musikproduktion. De nämner att de eventuellt kommer att starta egen studio i framtiden och 

även frilansa som musiker.  

 

Man kan lära sig mycket av att arbeta med musik som man sen kan använda 

till sitt eget musikskapande. […]. Jag vill kunna spela ute för publik och 

samtidigt ha en egen inspelningsstudio.  

 

De menar dessutom att genom att spela in andra artister utvecklas de i sitt personliga 

musikskapande och i sin identitet. Robert vill kunna kombinera olika former av 

musiksysselsättningar. Det kan möjligtvis vara enda sättet för honom att försörja sig på musik.  

 

Martin och Erik som läser fristående kurser i musikproduktion betonar vikten av hur viktigt 

det är att få lära sig hantera de tekniska delarna i musikprocessen, och att de läser enbart för 

att utöka sina kunskaper inom området. De har inte i avsikt att livnära sig på musik.  

 

Jag har inte som mål att vilja tjäna pengar på musiken. Men om jag skulle få 

skivkontrakt och börja tjäna pengar är det bara ett plus. Jag är inte ute efter 

att tjäna massa pengar utan det räcker att tjäna så man klarar sig. Jag vill 

främst må bra och vara stolt över det jag gör, men jag vill samtidigt komma 

någonstans.  

 

Jag vill lära mig olika musikprogram, främst för min egen del och för bandet.  

[…].  
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Fyra av sex informanter har ambitionen att ha musik som sitt levebröd medan Martin och Erik 

främst vill öka sina kunskaper i musikproduktion för eget bruk. Genom att de gjort skilda val 

av utbildning har de olika grad av kunskaper samt erfarenheter inom musikproduktion. Detta 

kan vara en förklarande orsak till att deras ambitioner för framtiden ligger på olika nivå. Det 

kan även vara en underliggande faktor till eventuell irritation och konkurrens mellan 

medlemmarna. 

 

4.3.2 Viljan att bli bekräftad som musiker 

Både June och October rain är band som skriver text och musik själva. De besitter även 

kunskaper i musikproduktion och står därför själva för den största delen i 

produktionsprocessen. Det medför att de har större makt över sin egenproducerade musik i 

jämförelse med om t.ex. ett majorskivbolag skulle få rätten att arbeta med deras material 

(Lilliestam, 2006:84). När de är sina egna producenter bestämmer de själva hur låtarna ska 

byggas upp och produceras. Alla bandmedlemmarna i June medger att de på något sätt vill få 

ett slags erkännande på deras musik genom t.ex. ett skivkontrakt. Detta gäller främst June av 

den orsaken att October rain redan gett ut en skiva. Detta citat berättar hur det finns en 

strävan i att vilja få ett erkännande som musiker. Att få bekräftelse som musiker kan vara 

viktigt i deras identitetsskapande genom att de producerat något som är gångbart och som 

accepteras av andra.  

  

[…]. Eftersom man har hållit på med musik rätt länge så vill man ha 

bekräftelse precis som vilken karriärs som helst, man vill vidare. Få ett jobb 

och komma längre, få promotion..[…]. Men jag vill komma någonstans, att det 

blir mer seriöst, att det blir ett band som finns där ute som spelar och är 

aktivt. […] 

(Martin) 

 

Samhället signalerar ut att det är viktigt att göra ”sin grej” och utbilda sig för att sedan göra 

karriär. Men det kan även innebära risker och motgångar ( Beck,1994:53). I musikbranschen 

är det svårt att slå igenom som musiker om man inte har talang och de rätta kontakterna. Det 

inträffar att artister inte får den feedback de förtjänar av sitt skivbolag. De förekommer även 

att licensintäkter inte redovisas till artisten på rätt sätt och därmed undanhålls pengar som 

artisten aldrig får. Det kan resultera i besvikelse och bitterhet för bandet. Således är det viktigt 
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att ha kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter artisten har i musikbranschen för att 

undvika detta.   

 

När artister skriver sin egen text och musik, sköter inspelning och produktion är de delaktiga i 

hela processen, från skapandet av låtidé till att få fram melodin som färdig produkt i CD/mp3-

format. Becker (1982:11f) för ett resonemang kring hur viktigt det är att artister är delaktiga 

genom hela skaparprocessen istället för i detta fall låta musikproducenter stå för t.ex. mixning 

och mastring av deras material. Så här uttrycker sig Anton när han resonerar kring vilken 

ansträngning som krävs i musikbranschen för att komma framåt i sitt musikskapande.  

 

[…] i den här branschen krävs att man gör tre skivor  för att få den respekten 

som krävs. Men det är sånt jävla jobb. 

 

Enda sedan sekelskiftet har musikeryrket haft låg status beroende på deras dåliga löner och 

arbetsvillkor.  

 

4.4 Egenproduktion och oberoende   

Respondenterna investerar/har investerat i en musikutbildning för att de själva fritt ska kunna 

styra och arbeta med musikproduktionen. Det underlättar för dem att uppnå sina mål. Av 

ekonomiska skäl blir det även billigare att själva kunna stå för produktionen. Idag krävs inte 

inspelning i en studio. Det är möjligt att spela in instrument och sång i hemmiljö. 

Informanternas kunskap gör även att de inte behöver investera i den dyraste 

inspelningsutrustningen för att få fram den ljudbild de önskar. Detta kan även ses utifrån ett 

maktperspektiv. Genom deras nyvunna kunskap kan de lättare producera egen musik. De blir 

mer självständiga och kan därför avväga att inte ta hjälp av ett skivbolag. Musiker som har 

kunskap i musikproduktion startar även upp independent skivbolag, så kallade mindre och 

oberoende ”indiebolag”. Dessa styr inte artisterna och har dessutom ett större intresse i att 

publicera musiken som den är. Stora skivbolag tillåter inte att ge ut vilken musik som helst 

utan deras godkännande. För indiebolag är det musiken och det konstnärliga uttrycket som går 

i första hand. Stora bolag kan ställa krav på kommersiell anpassning och hur musiken ska låta. 

De kan därmed genom att tjäna pengar på artisten riskera att artisten förlorar sin konstnärliga 

integritet och trovärdighet, och det är upp till artisten själv om den vill utsätta sig för det. En 

orsak till att musik som är kommersiellt anpassad till säljbarhetens villkor är att pengarna 



   

     25

orenar konsten i musiken. När musik är bra ser man först till den estetiska aspekten. Det kan 

ses som något ärligt och andligt (Lilliestan, 2006:264).  

 

I musikbranschen finns det ett ideal som menar att musik som inte skapas med hjälp av 

kommersiella krafter t.ex. genom bil- och läskedrycksreklamer, om dessa artister förekommer 

i ”fel” sammanhang kan det verka rent förödande för deras trovärdighet som artist, och för sin 

konstnärliga personlighet (Lilliestam, 2006:232). Kommande citat visar att två av 

intervjupersonerna har gjort ett val i att investera i en musikproducentutbildning.  

Det gör att de kan utnyttja sina kapital för att själva kunna stå för sin och andras 

musikproduktion i framtiden. Det utgör också en viss makt och självständighet som bidrar till 

att de intar en viss position i musikvärlden.   

  

Jag och Robert är ju snart musikproducenter så vi kan ju stå för hela 

musikproduktionsvägen och har möjligheten att spela in en skiva. Det är mitt 

mål med den här utbildningen. Det är rätt gött att kunna veta att vi kan klara 

oss på egen hand. 

(Gustav) 

 

Sammanfattningsvis är June och October rain två band som i dagsläget har drömmar och 

framtidstankar om att spela in nya låtar och framträda inför publik. Men svårigheter att 

fortsätta musicera i sina respektive bandkonstellationer är ett faktum. Det geografiska 

avståndet gör att det blir svårare för banden att kunna repetera och därmed blir 

repetitionstillfällena mer sällan. Många av bandmedlemmarna har även flickvänner, vilket 

också är ett problem. Detta påvisar att deras habitus är föränderligt under livets gång i 

samband med att musiken får en lägre prioritet. De nämner även indirekt att ekonomiska 

svårigheter hämmar deras utveckling i att vilja skapa musik och som kan orsaka att de inte 

kommer vidare i processen. Men trots dessa yttre motgångar finns det en genuin skaparglädje 

och en stark vilja att sträva framåt. Det är viktigt att i detta sammanhang nämna att tekniken 

går snabbt framåt och det blir lättare att producera sin egen musik i hemmet. Det gör att 

möjligheterna är oändliga, och i dessa två band finns kunskapen och en brinnande skaparlust.  
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5. SLUTKOMMENTARER  
Här diskuterar jag delar av resultat och analys. Sist presenteras förslag om en vidare studie.  
 

Mitt syfte med denna studie var dels att analysera vad som format en grupp musikstudenters 

intresse för musikutövning och dels vad musiken och bandet betyder för deras identitet och 

sociala liv. Jag har med denna uppsats kunnat visa att familj, bostadsort, skola och vänner 

spelat en betydande roll för hur de har formats som individer. Det har skett ett återskapande 

av föräldrarnas habitus, främst gällande deras intresse för kultur och musik. Samtliga 

musikstudenters habitus är därmed likvärdiga. Musik har en framstående betydelse i deras 

sociala liv samt för deras identitetsskapande.  

 

Alla respondenter har gått vidare med högre studier på universitet och deras kulturella kapital 

har därmed fördjupats. Musikstudenternas val att fortsätta musicerandet i respektive 

bandkonstellation har till stor del att göra med den starka vänskapen som utvecklats samt 

behovet av att få skapa musik och uttrycka känslor. Eller är det främst musicerandet i sig och 

drömmen att bli känd som driver var och en? 

 

Fem av sex intervjupersoner har växt upp i småorter medan en är uppvuxen i en förort till en 

större stad, vilket har präglat deras musikintresse. Att identifiera sig med musik har varit 

viktigt för alla och är något som finns naturligt för dem i vardagen. Det kan vara en anledning 

till att de valt att studera musik i dagsläget. Främst grundskoletiden har bidragit med en ökad 

motivation till att musicera. Musik kan därmed bidra till ett demokratiskt och trivsamt 

samhälle där alla medborgare har rätt att utrycka sina åsikter genom text och musik  

 

Det sker även en social aktivitet utanför själva musikutövandet i form av t.ex. förberedelser 

kring en konsert. I detta avseende ser jag ett mönster i min underökning som pekar i samma 

riktning som andra forskare tidigare kommit fram till gällande den sociala aspekten, glädjen 

och gemenskapen i en grupp som musicerande faktiskt ger. Anledningen till att de fortsätter 

att musicera trots hinder på vägen som t.ex. skilda framtidsvisioner, geografiska avstånd och 

ekonomiska begränsningar har jag genom intervjuerna fått uppleva att det finns en stark 

drivkraft och en glödande skaparkraft hos alla musikstudenterna och genom musiken hittar de 

mål och mening i vardagen.  
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De möter också en hård konkurrens i musikbranschen där det är vanligt att människor har en 

glamouriserad syn av att vara ”rockstjärna”. Men det förekommer att artister blir lurade på 

stora summor pengar. Skivbolaget håller inte vad som bestämts i kontraktet osv. 

Respondenternas kunskap att kunna producera egen musik är således mycket betydelsefull för 

samtliga. De har kunskap som krävs för att t.ex. spela in ett album på egen hand. På detta sätt 

står de oberoende och kan därmed lindrigare nå sina mål genom att inte behöva finansiera 

inspelningstid i en hyrd studio. De besitter makt över sin musik och intar därför en viss 

position i musikvärlden.   

  

De senaste åren har jag ofta funderat kring och fascinerats av musiker som komponerar egen 

text och musik, behärskar fler instrument och som slutligen sköter både produktion och 

marknadsföringsdelen på egen hand. Med denna undersökning har jag fått en klarare bild av 

mina föreställningar och tankar kring denna kategori av musiker. Mina föreställningar stämde 

delvis och delvis inte t.ex. att det inte behövs den allra dyraste utrustningen för att kunna spela 

in ett album. Det är betydligt enklare idag i samband med att tekniken hela tiden förbättras, 

vilket också kan bidra till att motivationen hos musikstudenterna ökar. Det ger dem 

möjligheter till ett fortsatt musicerande. Men det krävs förstås kunskap för att kunna använda 

utrustningen på rätt sätt. Fem av sex informanter i dagsläget läser musikproduktion på Växjö 

universitet medan en läser till musiklärare. En möjlig förklaring till att alla är musikstudenter 

mellan 19-27 år är att de i första hand vill ”lyckas” som musiker, främst gällande October 

rain där alla är musiklärare. Pelle menar att han egentligen vill bli rockstjärna och kunna 

försörja sig som musiker. Däremot betyder det inte att han inte har ett intresse för den 

pedagogiska delen. Genom att informanterna i October rain undervisar i musik får de sitt 

personliga behov av kreativt skapande tillfredsställt.  

 

Vid ett senare tillfälle skulle det vara intressant att följa upp dessa studenter för att studera hur 

många som livnär sig på musik, hur deras sociala liv eventuellt förändrats och vilka faktorer 

som bidragit till dem.  
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7. BILAGA 
  Här följer min intervjuguide som är indelad i fyra olika delar.  
 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor  
 

• Kön-ålder/utbildning-yrke 
 

• Hur länge har du hållit på med musik, var det ngt speciellt som fick dig att börja spela, 
isåfall vad?  

 
• Vad gör du en helt vanlig dag? 

 
• När du hör ordet musik, vad tänker du på då? 

 
(Bandinformation) 
 

• Vilka är med i bandet?  
 

• När bildades bandet? 
 
• Vilken sorts musik spelar ni? (Genre) 

 
• Hur länge har ni spelat ihop? 

 
• Har ni haft andra medlemmar i bandet tidigare? Har de slutat och isåfall varför? 

 
• Umgås ni i bandet även utanför musiken och iså fall vad gör ni då? Har ni roligt ihop 

iså fall varför osv.?  
 

• Hur ofta repar ni? Hur mycket tid lägger ni ned i veckan? (Varför repar ni mycket eller 
lite och hur känns det…)? (motivationen) 

 
• Är det svårt att hitta tid då alla kan träffas och repa? Varför/varför inte? 

 
• Vad skulle hända om tex. en bandmedlem skulle sluta i bandet? Hur skulle det kännas 

och vad skulle ni göra?  
 

• Är det lätt att hitta nya musiker tycker du? Hur gör du då, hur går du tillväga? Vem 
tror du tar första initiativet till att hitta en ny bandmedlem? (mest drivande) 

 
• Är det lätt att få spelningar varför/varför inte? Hur fixar ni spelningar? Har ni tex. 

speciella kontakter som kan hjälpa er med det?  
 

• Har du något ekonomsikt stöd för ditt musikintresse från tex. familj eller vänner eller 
får du finansiera det mesta själv? tex för teknisk utrustning, instrument, hyra till 
replokal etc?  
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• Finns det ett kulturellt intresse i familjen t.ex. musikintresse?  
 

• Vad händer om ni inte skulle bli oense i bandet? Vad gör ni då? Hur löser ni det? Vem 
tror du gör det? 

• Vad har du för framtidstankar om bandet, hur känner du för det? kul.. Varför? 
Motiver. Tror man om en framtid för bandet eller för bandmedlemmarna individuellt?  

 
• Tror du ni kommer gå skilda vägar sen och isåfall på vilket sätt?  
 

 
(Text och musik) 
 

• Vem skriver texterna i bandet? …skriver ni tillsammans?... Vad betyder det iså fall för 
er i bandet att skriva ihop texterna tillsammans? Och iså fall varför? 

 
• Vad handlar texterna om? Hur kommer du/ni eventuellt på texterna och musiken? (När 

var hur varför)?   
 

• Hur känns det efter att ha skrivit en låt? Upplever du någon speciell känsla? Hur 
känner du dig?  

 
(Vad händer i replokalen?)  
 

• När ni repar ihop, vad gör ni då, hur går det till tex. stämma instrument, värma upp 
osv? 

 
• Hur länge brukar ni repa? 

 
• Diskuterar ni mycket mellan varandra om vilka låtar som ska repeteras in på plats i 

replokalen eller sker det spontant vid varje reptillfälle?  
 

• Vad är viktigt att tänka på när ni spelar ihop tex, är det viktigt att var lyhörd mot 
varandra osv? Varför/varför inte hur går det till? 

 
• Hur upplever du att spela tillsammans med andra musiker? Ger det en speciell känsla 

varför/varför inte? Förklara gärna känslan.  
 

• Upplever du att det finns en viss gemenskap mellan er? Förklara i så fall på vilket sätt? 
Vilken slags gemenskap har ni ytlig eller djup motivera?  

 
• Har ni några mål med er musik i bandet och iså fall vilka?  

 
• Tror du att ni kommer uppnå dem isåfall? På vilket sätt kommer ni kunna uppnå dem 

tex genom hårt arbete osv.? vad kommer ni göra och gå tillväga?  
 

• Vad tror du skulle ha gjort om du inte sysslade med musik? Varför/varför inte?  
 
 

• Vad tycker du är roligast med musiken?  
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